
                                                              
 

  
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

 

 
 

Udanin, dnia 28.10.2019 r. 

Protokół Nr 7/19 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 28.10.2019 roku w Udaninie 

 

w sprawie: rozpatrzenia protestów 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu”. Pan Daniel Szewczyk nieobecny – obowiązki służbowe. Lista 

obecności w załączeniu. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości reprezentacji poszczególnych sektorów. 

4. Przedstawienie treści wniesionych protestów w naborach nr: 

1)  6/2019 - do oceny WoPP zarejestrowanego pod nr 6/5, 

2)  7/2019 - do oceny WoPP zarejestrowanego pod nr 7/1, 

5. Rozpatrzenie protestów wg kolejności wynikającej z pkt. 4. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów. 

7.  Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad. 1 

Posiedzenie Rady otworzył Marcin Malinowski – Przewodniczący Rady, który na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. 

 

Ad. 2 

Rada przyjęła porządek posiedzenia. 

Posiedzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” - rozdział VIII Procedury odwoławczej od 

decyzji rady. Członkowie Rady otrzymali złożone protesty w wersji elektronicznej zgodnie z 

procedurą. 

 



                                                              
 

  
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

 

 
 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nikt z członków rady nie poinformował o zmianie 

przynależności do wskazanego podczas pierwszego posiedzenia sektora społecznego. 

Wszyscy członkowie rady obecni na posiedzeniu zachowali swój status przynależności. 

Parytety zostały zachowane, żaden z sektorów nie posiada ponad 50% głosów w 

podejmowaniu decyzji. 

 

Przewodniczący przedstawił treść wniesionych protestów: 

 

1. Małgorzata Śliwa – WoPP Nr 6/5 – złożony w naborze nr 6/2019 –  protest wniesiony w 

terminie. Protest w załączeniu do protokołu. 

Po dokonaniu analizy wniesionego protestu oraz ponownym zapoznaniu się z WoPP Rada 

podjęła następujące stanowisko: 

1) Nie uwzględnia się wniesionego protestu przez wnioskodawcę w całości. 

2) Jednogłośnie na wniosek Przewodniczącego Rady podjęto uchwałę nr 26/X/19  w 

sprawie rozpoznania protestu wniesionego przez Małgorzatę Śliwa do oceny 

WoPP nr 6/5. Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.  

2. Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 

Imbramowicach – WoPP nr 7/1 – złożony w naborze nr 7/2019 – protest wniesiony w 

terminie. Protest w załączeniu do protokołu. 

Po dokonaniu analizy wniesionego protestu oraz ponownym zapoznaniu się z WoPP Rada 

podjęła następujące stanowisko: 

1) Nie uwzględnia się wniesionego protestu przez wnioskodawcę w całości. 

2) Jednogłośnie na wniosek Przewodniczącego Rady podjęto uchwałę nr 27/X/19  

w sprawie rozpoznania protestu wniesionego przez Parafię Rzymsko- Katolicka 

p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach do oceny 

WoPP nr7/1. Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.  

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady. 

 

Przewodniczący Rady 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 28.10.2019 r. 

 

Uchwała nr 26/X/19 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 28.10.2019 r. 

 

w sprawie rozpoznania protestu wniesionego przez Małgorzatę Śliwa do oceny WoPP nr 6/5  

 

            Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 20 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu analizy protestu 

wniesionego przez Małgorzatę Śliwa do oceny WoPP nr 6/5 złożonego w ramach naboru nr 

6/2019  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  uchwala się co następuje: 

§ 1 

Nie uwzględnia się wniesionego protestu przez wnioskodawcę w całości, 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

§ 3 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu i zostaje przekazana wraz z dokumentacją złożonego 

protestu do Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                Marcin Malinowski 

 

 

 

Uzasadnienie 

Wniosek nie jest innowacyjny, ponieważ na obszarze LGD Szlakiem Granitu istnieją firmy, 

które świadczą usługi opisane w uzasadnieniu do tego kryterium. We wniosku brakuje 

udokumentowanego powiązania z innymi realizowanymi bądź ze zrealizowanymi projektami, 

które otrzymały dofinansowanie z PROW. Nie wymieniono projektów komplementarnych, 

lecz wskazano podmioty z którymi wnioskodawca podpisał list intencyjny o planowanej 
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współpracy. W kryterium powiązania z innymi projektami oceniane jest powiązanie z co 

najmniej jednym (1pkt.) lub z co najmniej dwoma (2pkt.) komplementarnymi projektami 

innego podmiotu, a więc wnioskodawca musi wykazać powiązanie projektów, a nie 

współpracę z innymi podmiotami. W ramach kryterium zastosowania rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu wnioskodawca nie wykazał, iż w ramach 

realizowanej operacji pn. Uruchomienie działalności polegającej na świadczeniu usług 

projektowania wnętrz będzie stosował takie rozwiązania. Wnioskodawca w ramach swojej 

operacji musi zastosować rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, a nie wykazać, iż 

takie rozwiązania będą stosować potencjalni,  bliżej nieokreśleni klienci, gdyż tego, czy 

faktycznie klienci zastosują takie rozwiązania nie będzie można zweryfikować. W kryterium 

tym można również wykazać zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów bądź 

technologii, czego również brakuje w opisie. Aby wykazać, iż coś jest bardziej ekologiczne 

należy porównać bazowe zastosowanie do naszego i wykazać pozytywny efekt ekologiczny. 
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Udanin, dnia 28.10.2019 r. 

 

Uchwała nr 27/X/19 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 28.10.2019 r. 

 

w sprawie rozpoznania protestu wniesionego przez Parafię Rzymsko- Katolicka p.w. 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach do oceny WoPP nr 7/1  

 

            Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 20 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu analizy protestu 

wniesionego przez Parafię Rzymsko- Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Imbramowicach do oceny WoPP nr 7/1 złożonego w ramach naboru nr 7/2019  w 

ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  uchwala się co następuje: 

§ 1 

Nie uwzględnia się wniesionego protestu przez wnioskodawcę w całości, 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

§ 3 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu i zostaje przekazana wraz z dokumentacją złożonego 

protestu do Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                Marcin Malinowski 

 

 

Uzasadnienie 

Wnioskodawca nie wykazał we wniosku innowacyjności projektu. Brakuje opisu metody 

zabezpieczenia witraży spoiwem ołowianym, co według wnioskodawcy stanowi nową metodę 

zabezpieczenia witraży. Opisuje takiego brakuje również w programie niezbędnych prac 

naprawczych witraży, który został dołączony do wniosku.  We wniosku nie wykazano 
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żadnych zastosowań, które sprzyjają ochronie środowiska w trakcie realizacji operacji. We 

wniosku brakuje udokumentowanego powiązania z innymi realizowanymi bądź ze 

zrealizowanymi projektami, które otrzymały dofinansowanie z PROW. Nie wymieniono 

projektów komplementarnych. We wniosku o przyznanie pomocy brakuje informacji, które 

na ten temat wnioskodawca wskazał w proteście. 

 

 

 

 

 

 


